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Esityksen sisältö

• Hyvä talousvesi

• Veden hankinta

• Veden käsittely
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Hyvä talousvesi on 

• terveydelle vaaratonta

• hyvänmakuista

• kirkasta 

• väritöntä

Talousvesi

• FAO on arvioinut (2007), että vuoteen 2025 mennessä 2/3 
maailman väestöstä asuu veden ajoittaisesta puutteesta kärsivillä 
alueilla

• Käyttökelpoiset vesivarat eivät ole jakautuneet tasaisesti 
– Veden säästö runsasvetisillä alueilla ei paranna tilannetta veden 

puutteesta kärsivillä alueilla

• YK:n määritelmään mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus veteen
– Jokaisella ihmisellä pitäisi olla käytettävissä vähintään 20-40 litraa vettä 

vuorokaudessa ja veden pitäisi olla alle kilometrin matkan takana

• Maailman makean veden käytöstä kuluu n. 70 % kasteluun, n.22 % 
teollisuudessa ja n. 8 % kotitalouksissa 

(Lähde: V-P Vuorilehto: Hyvän juomaveden tunnusmerkit / World Water
Assessment Programme (WWAP))
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Turvallinen juomaveden lähde

Lähde: V-P Vuorilehto: Hyvän juomaveden tunnusmerkit 

Vesijohtovededen juomakelpoisuus

6

Traveller’s guide to 
tap water
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Veden kulutus

• Veden kulutus riippuu puhtaan veden 
saatavuudesta:

– Vesi yli kahden kilometrin päässä:
• keskimääräinen kulutus 3-35 litraa / vuorokausi. 

– Vesi alle kahden kilometrin päässä:
• keskimääräinen kulutus 20-75 litraa / vuorokausi

– Vesi suoraan hanasta:
• keskimäärin 30-800 litraa / vuorokausi 

Lähde: V-P Vuorilehto: Hyvän juomaveden tunnusmerkit / Unicef

Veden hankinta / pintavedet
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Veden hankinta / avovesilähde

http://www.sswm.info/print/5251?tid=1883

http://earth-pages.co.uk/2012/05/23/groundwater-in-africa/

Veden hankinta / rengaskaivo
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Veden hankinta / pumppu

• Nira-pumppu

• Mataliin kaivoihin (-15m)

• Tuotto 24-33 l/s

Veden hankinta / porakaivo

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/Drillers.pdf

Syvät kaivot (15m - )

http://www.rural-water-supply.net/_ressources/documents/default/1-
392-34-1418981410.pdf
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Veden käsittely

• Tarkoituksena 

– poistaa vedestä haitallisia aineita ja mikrobeja 

– (vähentää veden putkistoille aiheuttamaa 

syövyttävyyttä)

Veden käsittely laitosmittakaavassa
Pintavesi vaatii AINA monivaiheisen kemiallisen käsittelyn!

Tavanomaisen pintavesilaitoksen prosessin vaiheet:

• Välppäys ja siivilöinti

• Saostuskemikaalin ja pH:n säätökemikaalin annostelu, pikasekoitus ja 

hämmennys

• Selkeytys (tai flotaatio)

• Hiekkasuodatus

• Hajun ja maun parantaminen,

otsonointi, aktiivihiili

• pH:n säätö

• Desinfiointi (kloori, UV)

Erityiskäsittelystä esimerkki: 
Helsingissä otsonointi  ja 
aktiivihiilisuodatus.

14 / 41
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Desinfiointi
• Desinfiointia käytetään veden hygienisointiin eli tuhoamaan 

vedestä haitalliset mikrobit.

• Desinfiointimenetelmiä
– Klooraus

– UV = Ultraviolettivalosäteilytys

– Desinfiointiaineet (jauheet)

– Veden keittäminen

– Hidas hiekkasuodatus

– Keraamiset suodattimet

15 / 41

Klooraus
• Käytettyjä kemikaaleja

– Kloorikaasu (Cl2)

– Natriumhypokloriitti (NaClO)

– Kalsiumhypokloriitti (Ca(ClO)2

• Voimakas hapetin

• Käytetään vesiliuoksena, mitä lisätään veteen

• Jälkivaikutus myös verkostossa

• Veteen jää kloorin haju ja maku

• Kloorauksessa voi syntyä syöpää aiheuttavia sivutuotteita

16 / 41
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Klooraus

Desinfiointi - natriumhypokloriitti

• Tavallisin desinfiointiin käytetty kloorikemikaali on 
natriumhypokloriitti (puhekielessä kloori).

• Kloori vaikuttaa myös verkostossa (toisin kuin UV).

• Älä sekoita hapon kanssa! -> Reaktiosta vapautuu ilmaan vaarallista 
kloorikaasua!

• Tavallisesti varastokemikaalin klooripitoisuus on 10 % (noin 115 -
125 g/I klooria). 

• Syöttömäärä pieni (pitoisuus alle 0,5 mg/l), tavoitteena pieni 
kloorijäännös verkostoon.

• Liuoksen pitoisuus alenee varastoitaessa. Alenemiseen vaikuttaa 
liuoksen varastointilämpötila. Mitä lämpimämpää liuos on, sitä 
nopeammin klooripitoisuus laskee. 

• Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen 

18 / 41
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Lähde: Vesiyhdistyksen desinfektioseminaari, 30.8.2007, Otaniemi

Matti Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE

19 / 22

Uv-valon periaate
• Perustuu valon imeytymiseen 

soluun
• Valoenergia aiheuttaa 

muutoksia
– Perimässä eli DNA:ssa
– Proteiineissa

• Mikrobien lisääntyminen estyy
• Tehoaa hyvin sekä bakteereihin 

että viruksiin
• Vaaraton ihmiselle

– Suora altistuminen voi 
aiheuttaa ihon/silmien 
palamisen (vrt. auringon valo)

• Tehokas UV- annos on aina I x t
• I = valon intensiteetti W/m2

• t = aika Lähde: Vesiyhdistyksen desinfektioseminaari, 30.8.2007, Otaniemi
Tapio Ala-Peijari, Pöyry

20 / 41
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UV desinfiointi pienessä mittakaavassa

• Täytetään 0,3 – 2 L kirkas muovipullo 
vedellä (ei saa olla sameaa)

• Ravistetaan (hapetetaan)

• Laitetaan katolle 6 – 48 h ajaksi

http://www.cdc.gov/safewater/solardisinfect
ion.html

Veden keittäminen

• Veden keittäminen 
kiehumispisteeseen on 
riittävä keino tuhoamaan 
haitalliset bakteerit, 
virukset ja alkueläimet.

http://www.who.int//water_sanitation_health
/publications/2011/dwq_guidelines/en/ 
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Veden käsittely kemikaaleilla

Saostus- & desinfiointikemikaali
• Rautapohjainen saostuskemikaali saostaa 

epäpuhtaudet vedestä
• Kalsiumhypokloriitti desinfioi veden
• Suodatetaan puuvillakankaan läpi
• 1 pussi / 10 litraa vettä

Hidas hiekkasuodatus

• Hiekan pinnalle muodostuu bioaktiivinen
kerros, mikä poistaa haitallisia 
alkueläimiä ja useimpia
bakteereita
– Muodostuminen kestää vähintään viikon

• Suodatuskyky jopa 0,6 l / min
• 0,1-0,2 m/h
• Huoltotoimenpiteenä suodatuspinnan 

puhdistus
• Parantaa veden ulkonäköä (sameus)
• Ei ole tehokas viruksia vastaan
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Keraaminen suodatin

• Kukkaruukun mallinen huokoinen saviastia,
mikä on kyllästetty hopealla bakteerien 
poiston tehostamiseksi sekä 
mikrobikasvuston muodostumisen
estämiseksi

• Poistaa bakteereja ja alkueläimiä
• Tehoton viruksia vastaan
• Kapasiteetti 1-3 litraa / h

Yhteenveto

• Veden hankintaan on useita vaihtoehtoja
– Pintavesi

– Rengaskaivot

– Porakaivot

• Veden käsittelyllä saadaan huonostakin 
vedestä juomakelpoista
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Kiitos 

Lähteet

• Suomen ympäristöopisto Syklin VHAT-luentomateriaalit

• http://globalhydration.com/resources/waterbone-
disease#giardia_and_crypto

• http://www.forestcluster.fi/sites/www.forestcluster.fi/files/metsakluste
ri_yhteensopivuustila.pdf

• http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76568/1/9789241504621_en
g.pdf?ua=1

• http://www.cdc.gov/safewater/household-water.html

• http://www.lboro.ac.uk/well/

28


